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 KURBAN HİZMETLERİ 

BASIN DUYURUSU 

 

Yakınlığı ve kurbiyeti ifade eden Kurban; mali ibadetlerdendir. Müslüman, Akıllı olmak, 

Ergenlik çağına gelmiş, Hür, Mukim (yani misafir olmamak) ve nisap miktarı mal veya paraya sahip her 

Müslümana Hanefi mezhebine göre vacip olan bir ibadettir. 

Nisap; dinen zenginlik ölçüsü demektir. Kurban Nisabı; kişinin temel ihtiyaçları ve borcundan 

başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olmaktır. Bu nisaba sahip olan 

kimseye Kurban Bayramı’nda kurban kesmek vacip olur. Zekât nisabı ile kurban nisabı aynı olmakla 

beraber, zekât nisabında olduğu gibi kurban nisabında, malın artıcı olması şart olmadığı gibi, üzerinden 

bir yıl geçmiş olması da aranmaz. Örneğin: Kurban kesme günlerinde zenginlik nisabına ulaşan kimseye 

kurban kesmek vacip olur. Ancak bu kişinin hemen zekât vermesi gerekmez bir yıl beklemesi gerekir. 

Kurban ibadeti, koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bu hayvanların erkekleri kurban 

edilebileceği gibi, dişileri de kurban edilir. Bunların belirli şartları vardır; 

1- Bunlardan Devenin 5, Sığır ile Mandanın 2 ve Koyun ile Keçinin bir yaşını doldurmuş olmaları 

gerekir. Ancak Koyun 6 ayı tamamladığı hâlde, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olursa bu da 

kurban edilebilir. (Kurban hayvanlarında yaş kameri yıla göre hesaplanır.) 

2-  Koyun ve Keçi bir kişi, Sığır, Manda ve Deveye birden yedi kişiye kadar kurbana ortak olabilir 

ve bu kurbana ortak olanlarının hepsinin niyeti ibadet olmalıdır. Eğer içlerinden birisinin niyeti 

ibadet olmayıp sadece et elde etmek olursa bu kurban geçerli olmaz. 

3- Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil 

kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir. 

4- Çevre kirliliği için gerekli tedbirler alınmalı ve hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde 

yanyana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.  

Kurban edilecek hayvanlar; Gösterişli, ayıpsız ve sağlıklı olmalıdır. Vatandaşlarımızın yapacak 

oldukları kurban ibadetlerinin geçerli ve sahih olması için aşağıdaki bir takım şartları ifade etmemiz 

yararlı olacaktır. 

 

   Kurbana Mani Olan Hâller 

1. İki veya bir gözü kör olan, 

2. Kemiklerinde ilik kalmayacak derecede zayıflamış olan, 

3. Kesim yerine yürüyüp gidemeyecek kadar topal olan, 

4. Kulağının ve kuyruğunun üçte birinden fazlası kopmuş olan, 

5. Dişlerinin yarıdan fazlası dökülmüş olan, 

6. Doğuştan kulağı bulunmayan, 

7. Memesinin ucu kesilmiş olan, 

8. Koyun ve keçide bir, sığırda iki memesi kurumuş olan, 

9. Boynuzların biri veya ikisi kökünden kırılmış olan, 

10. İlaçla sütü kesilmiş olan, 

11. Pislik yiyip de bir süre hapsedilip temiz yiyeceklerle beslenmemiş olan, 

12. Burnu kesilmiş olan, 

13. Dilinin çoğu kesilmiş olan, 

14. Ölüm derecesinde hasta olan hayvanlar kurban edilmezler. 

 

 

 

 

 

 

 



Kurbana Mani Olmayan Hâller 

Doğuştan boynuzsuz veya boynuzu biraz kırılmış, dişlerinden biraz dökülmüş olan ile burulmuş 

hayvanların kurban edilmesi caizdir. Yaşlılığı sebebiyle sütten ve dölden kesilmiş olan, kulağı yarılmış, 

delinmiş, kırılmış ve buzağılı olan hayvanları kurban etmek sahih ise de, mekruhtur. 

Kurbanın sahih olmasının şartları şunlardır 

   a) Kurban edilecek hayvanda, kurban olmasına engel kusurların bulunmaması. 

   b) Kurbanın vaktinde kesilmiş olması. Kurban kesme günleri, bayram namazdan sonra olmak üzere, 

bayramın ilk üç günüdür. 

 Not: Kurbanın etinden bir kısmını, sakatat veya derisini kasaplık ücreti karşılığı vermek caiz 

değildir. 

    Kurbanı kişi kendisi bizzat kesebileceği gibi, başkasına da kestirebilir. Kişi, kurbanını bulunduğu 

şehir veya başka bir yerde ‘vekâletle’ kestirebilir. 

 

VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİMİ 

 

            Türkiye Diyanet Vakfı, yaptığımız Kurban bağışlarını dünyanın her yerinde dil, din, ırk, mezhep, 

meşrep farkı gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak, muhtaç kardeşlerimize mutluluk ve sevinç 

olarak bizleri bu sevince ortak eden yardım eli olmuştur. Vakfımızın en büyük yardım faaliyetlerinden 

biri de Kurban bağış kampanyasıdır. Bizlere emanet edilen kurbanlar, büyük hassasiyetle ve İslami 

usullere uygun şekilde kesilerek, ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra savaş ve afet bölgelerinde, 

mülteci kamplarında, kıtlık ve yoksullukla mücadele eden ülkelere kadar dünyanın dört bir yanında 

ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. 

            Vekalet Yoluyla Kurban kesim kampanyasına katılmak isteyen hayırseverler yurt içinde 975 

Türk Lirası, yurt dışında ise 825 Türk Lirası bedelinde olan kurban bağışılarını Müftülükler aracılığıyla 

ve ya Saraçlar Caddesi, Selimiye Camii, Eski Camii, Üç Şerefeli Camii, Lari Camii, Hz. Mevlana Camii, 

Fatih Camii, Yavuz Sultan Selim Camii, Lala Şahin Paşa Camii ve Hacılar Ezanı Camii bölgelerine 

kurulan Kurban Bağış stantlarımızı ziyaret ederek makbuz karşılığı vekaletlerini 31 Temmuz Saat 

17:00’a kadar Din Görevlilerimize teslim edebilir aynı zamanda (bagis.tdv.org) adresinden 

kurbanlarını online olarak bağışlayabilirler. Ayrıca 30 Temmuz günü mesai bitimine kadar Vakıf 

Katılım, Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Ziraat Katılım, Türkiye Finans, Ziraat Bankası, Vakıfbank, 

Halkbank, Garanti Bankası, Akbank ve Yapı Kredi” bankalarının bütün şubeleri ile “PTT şubelerinde” 

açılan Türkiye Diyanet Vakfı Vekaletle Kurban kategorisine açılan hesaplara kurban bedellerini 

yatırabilirler.  

31 Temmuz 2020 Cuma günü idrak edeceğimiz Kurban Bayramı vesilesiyle bütün 

vatandaşlarımızın kurban bayramını tebrik eder; ülkemize, İslam âlemine ve insanlığa hayırlar 

getirmesini dilerim.  
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